
ADRIANA MATTOS

OS FRANCESES DA LOUIS DREYFUS, processa-
dora de commodities agrícolas, nunca colocaram tan-
to dinheiro no Brasil como agora. Até 2010, serão

US$ 750 milhões em investimentos, sendo que, entre 2004 e
2007, o desembolso já superou US$ l bilhão. Por trás dessa
dinheirama, há um importante movimento estratégico. A
Louis Dreyfus Conimodities iniciará a fabricação de fertili-
zantes no Brasil, com previsão de produção de um milhão de
toneladas nos próximos dois anos. Boa parte do volume fa-
bricado será utilizado corno moeda de troca na compra de
soja e algodão no mercado. Dessa forma, a empresa
"amarra" o seu fornecedor, transformando-o em um
cliente. É uma tática antiga da concorrência, mas
inédita para a filiai brasileira nesse segmento.

Os novos investimentos têm fácil justificati-
va: o País virou referência de modelo de negó-
cio para o grupo francês. Nele, a regra é ga-
nhar muito mais dinheiro com aquilo que o
mundo deseja comprar - ou melhor, comer. "Se
a China precisa de alimentos, nós temos. Vamos
abastecer o mundo", diz Kenneth Geld, presidente

da Louis Dreyfus Commodities no País. Todos os segmen-
tos explorados pelo grupo estão sendo atingidos pela onda
recorde de investimentos - cana-de-açúcar, soja e citrus,
principalmente. Boa parte desse plano agressivo já come-
ça a sair do papel. Uma nova usina de álcool e açúcar en-
trará em operação na safra 2008/2009. Trata-se da Usina
de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, que deve elevai'
em quatro milhões de toneladas a capacidade atual de moa-
gem de cana da empresa - foram 11,5 milhões de toneladas
processadas no ano passado. Esse número é gigantesco.
Em 2006, as usinas moíam menos de 5 milhoes de toneladas.
Para dar esse salto, foi preciso colocar a mão no bolso. Há

um ano, a companhia adquiriu as operações de açúcar e ál-
cool do grupo pernambucano Tavares de Melo, que

inclui quatro usinas em operação. Com a aquisi-
ção, o número de usinas da empresa mais que

Kenneth Geld, presidente do grupo no Brasil
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dobrou (de três para sete) e o grupo tornou-se o segundo
maior processador de cana do País, atrás apenas da Cosan
- uma operação estimada em R$ l bilhão. Além da nova uni-
dade de Rio Brilhante, as outras sete usinas do grupo têm
sido alvo de investimentos para aumento de produtividade,
por conta da expansão na produção da cana. Entre 2007 e
2009, mais de US$ 300 milhões estão sendo despejados nos
negócios de açúcar e álcool. A expectativa é que, no próxi-
mo ano, a capacidade de produção de cana atinja 22 milhões
de toneladas. "Estamos no lugar certo e na hora certa.
Com a forte demanda pelo etanol, vamos continuar focan-
do muito de nosso capital nesse setor", diz Geld.

Esse ritmo de crescimento se repete na operação de ci-
trus, a segunda mais impor-
tante dentro da empresa (só
perde para a de cana). A com-
panhia está investindo, entre
os anos de 2007 e 2009, cerca
de R$ 70 milhões para ampliar
o número de pomares no inte-
rior de São Paulo. Até 2010, a
área plantada de laranjas su-
birá de 23 mil hectares para 29

mil hectares, e 8 milhões de novas árvores devem ser plan-
tadas nos próximos dois anos. Está prevista ainda a amplia-
ção do silo da companhia em Paranaguá, no Paraná, utiliza-
do para escoar soja e milho. Com o projeto finalizado em ou-
tubro, a movimentação de produtos agrícolas deve passar de
2,3 milhões de toneladas para 3,4 milhões de toneladas. A ex-
pansão na produção local e o aumento nos preços das com-
modities (relatórios prevêem alta de 50% nesse valor em
2008) devem turbinar os resultados locais. A Louis Dreyfus
Commodities fatura, em média, US$ 20 bilhões ao ano no
mundo e a receita no País deve passar de R$ 2,5 bilhões em
2007 para R$ 3 bilhões em 2008. É receita recorde gerada
com os investimentos bilionários do grupo. H

DINHEIRO/546-19/03/2008 69

pdv
Rectangle

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 546, p. 68-69, 19 mar. 2008.




